
1. čt.: Iz 8,23b – 9,3 

2. čt.:1Kor 1,10-17 

Ev.: Mt 4,12-23 
 

        

                          
  
 
 

     
                   

                   Všemohoucí věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom 

zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. 

Ž 27 Hospodin je  

mé světlo a má spása 

 Po 27/1 Út 28/1 St 29/1 Čt 30/1 Pá 31/1  So 1/2 Ne 2/2 

Drahotuše 17:00 7:40 --- --- 17:00 Velká 17:00 7:50 

Jezernice 16:45 --- --- 16:45 --- --- 8:00 

Loučka --- --- 16:30 --- --- 8:00-14h Adorační den 9:30  

Partutovice --- --- --- 16:30 6:45 --- 9:30 

 Potštát  --- --- 17:00 --- --- --- 11:00 

Podhoří --- 17:00 --- --- --- --- 11:00 
 

Na opravy:  Drahotuše 3,3  Partutovice 2,6  Potštát 3,9  Jezernice 1,6  Loučka 1,1  Podhoří 1,1 

Tuto neděli: Mše svaté pro děti.  

*v Drahotuších bude také křest. 

*v Partutovicích budou představeni kluci připravující se k prvnímu sv. přijímání. 

V týdnu: pondělí – setkání katechetů v Hranicích v 18:30 

úterý – výjezd na FEB do Dolan v 19:00; (nebude modlit. společenství) 

sobota – Adorační den farnosti Loučka od 8:00 do 14:00 

Příští neděli: Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. 

*budou se žehnat svíce. V Drahotuších si můžete před mší sv. koupit svíci za 15Kč 

*v Jezernici budou představena děvčata připravující se k prvnímu sv. přijímání. 

*po této neděli bude v každém kostele uklizen i betlém. 
 

Sobotní mše sv. v 17h: 1.2. Velká, 8.2. Milenov, 15. 2. Radíkov, 22.2.  Slavíč 
 

Otec Petr měl narozeniny 

Ve čtvrtek slavil otec Petr 41.narozeniny. Kéž jej stále zahrnuje Boží láska a 

ať Bohu rád hraje a zpívá jako doposud. Vše dobré přejí farníci z Drahotuš 

Zveme 3králové koledníky a vedoucí skupinek na Plovárnu Hranice.  

V sobotu 8. 2. a v sobotu 22. 2. v době od 7:45 do 8:45 nám tam bude k dis-

pozici bazén a všechny vodní atrakce. Vstupné 10 Kč/os. S menšími dětmi, 

které potřebují dozor, musí přijít vedoucí skupinek, příp. 1 z rodičů. Charita  
 

 

Společenský večer farností – kostkový (ne od slova kost) 

Po devíti letech se vracíme do KD v Hrabůvce, kam vás zveme v sobotu 22.2. na 19.30. 

Jako již tradičně je vstupné dobrovolné, los zdarma za prvky oblečení dle tématu, hudba 

Faťamorgána, ukončení v 1:00. Pochopitelně jsou vítané dary do tomboly a upečené 

dobroty na stůl, které se budou v pátek 21.2. večer balit. Přípravný „tým“ (PR, Hrabůvka a 

dobrovolníci) se sejde 9.2. v podvečer. Bude dobré, když nám do té doby nahlásíte scénky 

a body do programu, které uvažujete připravit. Bude to NÁŠ večer. Díky. o.Radomír 
 

Infolist 26. 1. 2014 z 3. neděle v mezidobí farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Farní ples v Hranicích s Faťamorgánou 

V sobotu 8.února v Sokolovně. Zahájení v 19:30, vstupné dobrovolné. 
 

Socha Panny Marie (viz obr.) 

Pravděpodobnému zloději byla v Hranicích před několika dny odebrána 

sádrová socha Panny Marie bílé barvy s modro hnědým podstavcem o 

výšce cca 100 cm. Hledá se její majitel; možná už před více lety. Policie 
 

Události na Ukrajině a v Sýrii 

Otec arcibiskup nás vyzývá, abychom modlitbou v kostele i v rodi- 

nách podpořili Boží řešení událostí v těchto zemích. o.Radomír 
 

Pro varhaníky 

Uvažuje se o dotisku varhan. doprovodu ke kancionálu včetně olom. 

dodatků za cca 800Kč. Ozvěte se mi kdo byste jej potřebovali. o.Rad. 
 

Den pro vaše manželství - duchovní obnova pro manželské páry 

CPRJitřenka Hranice pořádá v rámci Národního týdne pro manželství 

v sobotu 15. 2. od 9:00 na faře v Hranicích. 9 – 12.00  přednášku MUDr. Jitky 

Krausové „Duchovní příčiny manželských krizí“. MUDr.Jitka Krausová - Pracuje 

v Olomouci jako pastorální terapeut při Arcibiskupství olomouckém, zároveň přednáší 

především duchovní a psychologická témata. 12.00-13.30 – přestávka na oběd (nutno 

nahlásit, abychom mohli zajistit místa v restauraci) Po přednášce možnost osobní 

konzultace s MUDr. Krausovou. 13.30- 15.00 – přednáška manželů Smékalových 

„Ohromné maličkosti“ - o malých krocích k velkým vztahům. Petr a Irena Smékalovi 

společně vychovávají 4 děti, spolu také přednáší v rámci sdružení YMCA na Manželských 

setkáních. Mgr. Irena Smékalová se věnuje poradenství, práci se ženami, pořádá různé 

kurzy a semináře.  15.00-16.00 - adorace v kostele, pro zájemce příležitost ke svátosti 

smíření 16.00 -16.30 - růženec , 16.30-17.30 -  mše svatá. Je možné účastnit se i 

jednotlivých přednášek. Mohou přijít i jednotlivci. Cena: celý program – 200 Kč/pár, 120 

Kč/jednotlivec, jednotlivá přednáška – 100 Kč/pár, 60 Kč/jednotlivec, obědy v restauraci 

dle přihlášek (hradí si sami účastníci). Je nutné se přihlásit do 12. února 2014 na mail : 

cprhranice@ado.cz V přihlášce uveďte - celý program –část programu (kterou) – zajištění 

oběda ano/ne. Těšíme se na Vás. www.cpr-jitrenka.webnode.cz 
 

Do Medjugorje 7. -16. 8. 2014 

Autobusem, 4 dny u moře, ubytování ve vlast.stanech, stravování vlastní, cena 2.500Kč + 

40-60 Euro. Pas nutný. Přihlášky do 30.4. na 608 433 473, Jakesova.Dasa@seznam.cz. 
 

Pouť po stopách sv. Pavla a prvních křesťanů 

Misijní tým Loštice (P. Pavel a P. Lubomír z misií v Potštátě) s cest. kanceláří Palomino 

Vás srdečně zvou na putování v termínu 09.– 16. 06. 2014 (23.900/osoba) nás čeká bohatý 

program v Turecku. Společně navštívíme rodiště sv. Pavla – Tarsus, Antiochii Syrskou, 

slavnou Kilíkijskou branou vstoupíme do pohádkového světa Kapadocie. Dále Cavusin a 

kostel sv. Jana Křtitele, antické Ikonium, Demre, kde působil sv.Mikuláš... (7 x ubytování 

v hotelích *** včetně polopenze, letenka Praha – Antalye a zpět, transfer a doprava po 

Turecku luxusním busem, kompletní pojištění a služby průvodce). Máte-li zájem jet 

s námi, přihlaste se do 15. 2. na: P. Pavel Kavec, Loštice,: kavec@rps.cz, 723 723 728.  
 

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz;  kancelář: 581 616 139, 608 344 586 

o.Radomír 731 626 515, o.Petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 

mailto:cprhranice@ado.cz
http://www.cpr-jitrenka.webnode.cz/
mailto:Jakesova.Dasa@seznam.cz
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


Volno kněží v březnu (14.-28.3.) 

V tuto dobu jsou zajištěny všechny nedělní mše svaté; o slavnostech takto: Út 18.3. –17:00 

Podhoří. St 19.3. – 16:00 Loučka, 16:30 Partutovice, 17:00 Drahotuše, 18:00 Potštát.      

Po 24.3. –16:45 Jezernice, 18:00 Drahotuše. Út 25.3. – 16:30 Partutovice. Více bohoslužeb 

se neplánuje. Výuka náboženství bude probíhat normálně (zastupování). FARKA 

Prázdniny 2014 – dovolená kněží 

Vodácká pouť  30.6.-4.7. (R+P); Antiochia 6.-19.7. (P); CHO Brno 10.-12.7. (R); 

Cyklopouť Slovensko 10.-17.8. (R+P); Farní tábor v Rychnově na Moravě 17.-24.8. (R+P) 

> o táboře více příště. FARKA 

Duchovní cvičení na Velehradě – do června 2014 (více na http://stojanov.cz) 

 

21. -

23.2. 

Všichni pečující o kostel (praktická 

část pro aranžéry květin)  - V.Šíma 
25.-27.4. / 

27.-29.6. 

Formou večeřadla – mládež 

(rodiny) – J.Maxa (Š.M.Filip) 

27.2.-2.3. Prožít postní dobu – V. Kasan 28.-30.3. Pro seniory – S.Peroutka 

7.-9.3. / 

10.-12.3. 
Kostelníci a akolyté – V. Šíma 

23.-26.3. Pro manžele – J. Žaluda 

12.-16.5. S Pannou Marií – J.Hladiš 

Duchovní cvičení na Velehradě – od 07 – 2014 
 

13.-17.7. Pro všechny – A. Opatrný 24. -29.8. Vysokoškoláci – M.Altrichter 

17.-20.7. Lékaři a zdravotníci – A. Opatrný 6.-10.10. S Pannou Marií – J.Hladiš 

27.-31.7. Pro všechny – A. Dabrowski 24.-26.10. Pro seniory – S. Peroutka 

30.7.-2.8. / 7. – 10.9. Pro vš. – M.Kabrda 4. – 7.12. Adventní – V. Šíma 

17.-21.8. Varhaníci a zpěváci – M.Javora 9. – 13.12. Adventní – A. Dabrowski 

 
 

Bohoslužby v době kněžské dovolené 14. – 28.3. 2014 

Den hod. Místo Úmysl mše svaté Kněz 

 

NE 16.3. 

 

2. postní 
 

Sbírka na opravy 

7:50 Drahotuše  P.Jombík 

8:00 Jezernice  

Po mši sv. – průvod k misijnímu kříži 

P.Bulvas 

9:30 Partutovice  P.Jombík 

9:30 Loučka  P.Bulvas 

11:00 Potštát  P.Jombík 

11:00 Podhoří  P.Bulvas 

15:00 Slavíč  Poutní ke sv. Josefu  

PO 17.3. --- --- --- --- 

ÚT 18.3. 

Předvečer  

sv. Josefa 

 

17:00 

 

Podhoří 

  

P.Bilinski 

ST 19.3. 

 

Slavnost 

Sv. Josefa 

16:00 Loučka  P.Bilinski 

16:30 Partutovice  P.Wavro 

17:00 Drahotuše  P.Jombík 

18:00 Potštát  P.Wavro 

ČT 20.3. --- --- --- --- 

PÁ 21.3. --- --- --- --- 

http://stojanov.cz/


SO 22.3. --- --- --- --- 

NE 23.3. 

 

3. postní 

 

 

 

7:50 Drahotuše  P.Jombík 

8:00 Jezernice  P.Bulvas 

9:30 Partutovice  P.Jombík 

9:30 Loučka  P.Bulvas 

11:00 Potštát  P.Jombík 

11:00 Podhoří  P.Bulvas 

PO 24.3. 

 

Předvečer 

Zvěstování Páně 

 

16:45 

 

Jezernice 

  

P.Bilinski 

18:00 Drahotuše  P.Bilinski 

ÚT 25.3. 

Slavnost 

Zvěstování Páně 

 

16:30 

 

Partutovice 

  

P. Wavro 

ST 26.3. --- --- --- --- 

ČT 27.3. --- --- --- --- 

PÁ 28.3. --- --- --- --- 

SO 29.3. 17:00 Radíkov  o. Petr 

NE 30.3. 

 

4. postní 

 

Misijní koláč 

7:50 Drahotuše  o. Petr 

8:00 Jezernice  o. Radomír 

9:30 Partutovice  o. Petr 

9:30 Loučka  o. Radomír 

11:00 Potštát  o. Petr 

11:00 Podhoří  o. Radomír 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ředitel Hospice na Svatém Kopečku 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

vrchní sestra 

s místem výkonu práce nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček 

 

Požadujeme:  

o vysokoškolské vzdělání v oboru (možnost doplnění v průběhu pracovního poměru), 

o registrace – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, 

o znalost zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a dalších souvisejících právních norem, 

o praxe ve zdravotnictví min. 8 let, z toho nejméně 5 let u lůžka, 

o samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, komunikační a organizační schopnosti, 

o znalost práce na PC, 

o orientace v problematice paliativní a hospicové péče, zkušenosti s doprovázením umírajících. 

 

Výhodou je: 

o znalost a zkušenost se zaváděním standardů ve zdravotnictví a sociálních službách a znalost příslušných 
právních norem, 

o zkušenosti s vedením většího kolektivu, 

o zkušenosti s prací v sociální oblasti. 

 

Nabízíme: 

o plný pracovní úvazek, odpovídající platové zařazení, příjemné pracovní prostředí, 

o nástup možný ihned, možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace. 

 

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, obsahující tyto náležitosti: 

o jméno a příjmení, titul, datum a místo narození,místo trvalého pobytu uchazeče, 

o kontaktní údaje (mobilní telefon, e-mail), souhlas se zpracováním osobních údajů, datum a podpis uchazeče. 

 

K přihlášce je nutno přiložit: 

o strukturovaný životopis, motivační dopis, kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

o kopii dokladu o registraci – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, 

o výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu). 

 

Vaše přihlášky očekáváme písemně nejpozději dne 31. 1. 14 na adrese:Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 
4/24, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček.Obálka bude označena nápisem: NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

 

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového 
řízení v sídle organizace. Nevyzvednuté budou skartovány. 

 

Kontaktní osoba v případě dotazů je staniční sestra Alena Kočí, tel.: 728 985 137. Dotazy je možné vznést 
v pracovní dny mezi 9 a 14 hodinou. 

 

Vybraní uchazeči budou pozváni k druhému kolu výběrového řízení – osobnímu pohovoru. Bližší informace o 
pohovoru budou vybraným uchazečům sděleny prostřednictvím jednotlivých kontaktních údajů. 

 
 
V Olomouci dne 6. 1. 2014 
 

Mgr. Jiří Borik 
ředitel 


